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Summary 

My assignment is about how people cope with- and reacts under extreme pressure. I am 

studying two real-life cases and holding them up against my different psychological 

theoretical perspectives. My analysis shows how important it is to have recourses at hand in 

order to deal with the tremendous pressure and to be able to break old patterns and create 

new ones. I have used different theorists such as Viktor E. Frankl, Michael Ungar and 

Ida Skytte. Frankl shows how important it is to have meaning in life; when you have meaning 

you can grasp and comprehend which then means that you can handle and act in a given 

situation. Michael Ungar and Ida Skytte show that it is very important to a fertile interaction 

between the subject and its surroundings. 

My analysis shows how society is part of the marginalization, but also part of the help you 

need to get accepted back into society. It also shows the importance of maintaining hope and 

meaningfulness. If you find your activities in life meaningful, you can overcome strong 

obstacles. 

In the end I discuss what is needed to overcome a life with marginalization, and I use the 

Danish psychiatrist Preben Brandt, to discuss the importance of we as society, being more 

open-minded to people who lives marginalized life 
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Indledning 
Jeg har valgt at scette fokus pa hvordan vi mennesker klarer os under ekstreme forhold. Deter 

mig en gade hvordan nogle mennesker klarer sig bedre end andre pa trods af, at de har haft 

aile odds i mod sig. 

For at blive klogere pa em net har jeg i min opgave taget udgangspunkt i to cases, som handler 

om henholdsvis Tommy og Heidi. De begge har haft livets m0rke sider teet ind pa sig. Og med 

hver deres historie, som bade indeholder misbrug, prostitution, kriminalitet og meget mere. 

Og selve kampen for overlevelse i hverdagen. Har kcempet sig frem til hvor deer i dag. 

Hvad skyldes og hvordan formar vi mennesker at klare os i ekstreme forhold? 

Jeg har taget udgangspunkt i fern forskellige teoretikere, for at belyse Tommy og Heidis 

historier. Jeg vii tage fat i Aaron Antonovski og Viktor E. Frankl, som begge opererer indenfor 

eksistentialismen og komme ind pa OAS ( oplevelse af sammenhceng) og de tre-vcerdier 

(skabende vcerdier, oplevelsesvcerdierne og indstillingsvcerdierne). Derefter vii jeg komme 

ind pa resiliensprocesser med Ida Skytte og Michael Ungar, som begge er sociale psykologer. 

Jeg vii ogsa komme ind pa maginalisering og stigmatisering med Pre ben Brandt, som er 

psykiater. 

Med disse teoretikere haber jeg, at kunne komme ncermere ind pa hvorfor netop Tommy og 

Heidi har klaret sig pa trods. Hvad har vceret udslagsgivende i deres historier? 

Redegftrelse 

Pre ben Brandt: Marginalisering og stigmatisering 
Preben Brandt (1944-) er psykiater og har stiftet Projekt Udenfor, hvor der arbejdes med 

marginaliserede mennesker og hjeml0se. I hans bog Byen og Social Ulighed skriver han om, 

hvad der former et liv i storbyen nar man er marginaliseret og stigmatiseret. 

Han bruger begrebet kollektiv identifikation, som en meget vigtig faktor, for at forsta de 

samfundsmcessige betingelser og betydning for maginaliseringssprocesser, som sker i byen. 

Ser vi byen som den ene halvdel af helheden, altsa den fysiske by med bygninger, pladser, 

parker og sa videre og menneskene som den and en del, som ogsa er synligt tilstede via vores 
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fysiske kroppe. Udg0r tilsammen en helhed og spiller en v<Esentlig rolle, for at forsta byen og 

dens forskellighed. Nar vi omgas i byen, ogsa kaldet for det offentlige rum, hvor vier til skue 

for hinanden v<Elger vi, eller er eventuelt n0dt til, at v<Elge en identitet. Det kan v<Ere lige fra 

alkoholikeren pa b<Enken, til den ordentlige forretningsmand. Uanset hvad spiller det en 

meget v<Esentlig rolle, hvem vi er eller hvad vi 0nsker at udstrale, da det ogsa er med til at give 

en helhed og forme byen og dens rum. Men her er det ikke kun konsekvens af den enkeltes 

identitet og selvbiografi der er pa spil. Der er no get meget st0rre og omfattende der er pa spil, 

som er det kollektive og historisk der kontrollere, hvordan vi opfattes som. Ordet ldentitet 

(identisk) stammer fra latin: idem og betyder "det samme"- ens, men paradoksalt nok er det 

tit og ofte vi retter vores opm<Erksomhed pa forskelligheden 1. If0lge Pre ben Brandt mener 

han at vi undervurderer solidariteten, f<Ellesskab og identitetens enhed: " ... kollektiv 

identifi.kation, bygger altsa pa, at man finder noget, der skaber mulighed for genkendelse af 

ligheder .... " 2. Desv<Erre harden ogsa den effekt, at nar vi s0ger ligheder medf0rer det ogsa at 

vi retter opm<Erksomheden pa forskellen. Nar vi f<Erdes i byen er vi fremmed overfor 

hinanden og vi har ingen erfaring eller f<Elles historie, at kunne bygge et m0de pa. Vi er derfor 

meget afh<Engige afvores ydre for paden made at kunne afl<Ese hinanden. Vi besk<Eftiger OS 

konstant med at vurdere hinanden, om deter i bussen, hvem sidemanden er, arbejdskollegaer 

ogsa videre. Uanset hvad har det grobund fra kollektiv identifikation. Problemet er at vi hele 

tiden skal vurdere fra f<Elles samfundsbetingelser hvad normen er og hvad der er normalt og 

unormalt. Nar vi g0r det sker der automatisk en marginalisering, som med tid en bliver til 

stigmatisering. Ser vi for eksempel pa en hjeml0s, som bruger det offentlige rum som et privat 

rum, 0del<Egger det vores glansbillede af hvad der er normalt. Som samfund kan vi ikke bare 

acceptere det, for sa ville vi et sted svigte ansvaret som vi star over for i det sociale f<Ellesskab. 

If0lge Pre ben Brandt kan man f0rst tale om stigmatisering, nar det har foregaet over en tid, 

altsa en stigmatiseringsproces, hvor den stigmatiserede f0ler at stigmaet bliver til virkelighed 

for eksempel hvis stigmaet er bekr<Eftet af en autoritet eller eventuelt godkendt 

institutionelt3. Ser vi pa maginalisering som ogsa kan overs<Ettes til de udst0dte- de 

anderledes, sa er det at v<Ere marginaliseret ikke en gruppe eller en entydig person. Tager vi 

for eksempel ordet hjeml0s, som har den betydning som vi forbinder med det- ikke at have et 

1 
Brandt 2009 s. 113-117 

2 
Brandt 2009 s.115 

3 Brandt 2009 s. 117 
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hjem er det ifQ!lge Pre ben Brandt me get mere dcekkende, hvis man ser det i et stQ~rre 

perspektiv: " ... ikke at f¢/e sig hjemme noget sted; at vc.ere sat udenfor; udstedt, fredles." 4. 

At vcere marginaliseret er ikke nQ!dvendigvis dem som vi kender og som vi ser i gadebillede og 

som forstyrrer vores glansbillede af normaliteten. At vcere marginaliseret kan ogsa vcere dem 

som ikke kan fin de ud af eller har remedier til at bruge eventuelt det offentlig eller fQ~lge de 

forskellige institutionaliserede regler. Vi mennesker har en ten dens til at klassificere 

mennesker i forskellige kategorier, sa vi pa den made kan holde orden i det sociale fcellesskab. 

Ser man pa menneskets historie, har vi igennem tid en klassificeret og sat normer for hvad der 

er rigtigt og hvad der er forkert. Deter ikke de sociale kategoriers eksistens der er problemet, 

men deter maden vi bruger og fortolker dem, sa det bliver til dem imod OS. lfQ~lge Pre ben 

Brandt tegnes der et skcevt forkert billede af hvad deter at vcere marginaliseret. De udstQ~de 

forbinder vi ofte med en hjeml0s, psykisk syg ogsa videre, og deter forkert. Det afg0rende er 

om man er socialiseret til at bruge samfundets goder, altsa de forskellig institutionaliserede 

regler i samfundet. Deter her Pre ben Brandt mener at deter afgQ!rende om man er udstQ~dt 

eller ikke udst0dt. At vcere marginaliseret sker ikke kun over to dage. Deter en langvarig 

proces, som med tiden bliver til stigmatisering som det blev ncevnt tidligere. Det kommer ikke 

bare af et stigma eller flere, men det forstcerkeres for eksempel hvis en autoritet giver 

stigmaet og sa lcenge vi klassificere, er vi ogsa med til, som samfund at fastholde og forstcerke 

stigmaet og holde den i live hos den enkle5. 

Viktor E. Frankl: De tre-vrerdier 
Viktor E. Frankl (1905-1997) tilhQ!rer eksistentialismen. Eksistentialismen handler om, at vi 

igennem valg og handling skaber vores egen eksistens og identitet og pa den made skaber 

mening med tilvcerelsen. Eksistentialisterne betragter tilvcerelsen, hvor ingen mening er givet 

pa for hand, at mennesket er subjekt i et absurd, dobbelttydigt og ligegyldigt univers. Her 

eksisterer ingen objektiv sandhed eller mening med livet, og det kan vcere angstfremkaldende 

for mange. Den eneste made at overvinde angsten pa er ved at vcelge, da man igennem valg 

skaber mening med sin tilvcerelse. 

Eksistentialisme er en filosofi og der findes to retninger. I den ene retning tror man pa at der 

4 
Brandt 2009 s. 119 

5 
Brandt 2009 s. 119 
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er en mening med livet f0r man lever det hvilket vii sige, at man tror pa at essensen gar forud 

og derfor scetter man individet i centrum. eller tror man pa den an den retning, hvor 

ekststensen gar forud for essensen, sa tror man pa Sartre: "Det betyder, at mennesket f¢rst 

eksisterer, er til, viser sig i verden, og at det defineres bagefter." 6. Sagt med andre ord, 

mennesket er fra begyndelsen intet/tomt. Her adskiller Frankl sig fra Sartre. Frankl mener at 

mening med tilvcerelsen er no get vi hver iscer rna fin de og vcelge til. Han siger at "Meningen 

med tilvcerelsen skal opdages. Den kommer udefra i form af opgaver, vi ma patage os, og 

n¢dvendigheder, vi ma hamle op med." 7. At sp0rge "hvad er mening med tiivcerelsen" er altsa 

et tegn pa eksistentiel frustration. Tiivcerelsen har altsa karakter i form af opgaver. 

I 1942 oplevede Frankl selv absurditeten og meningsl0sheden da han og hans familie blev 

deporteret til bl.a. koncentrationslejren Theresienstadt. Oplevelserne i koncentrationslejrene 

overbeviste Frankl, at selv i den meste absurde, smertefulde og umenneskelige situation har 

livet en mening og derfor har lidelsen ogsa en mening. Sagt med andre ord, at selvrealisering 

opnas, kun som et biprodukt af et andet fokus. Sa det Frankl siger, at for at kunne realiserer 

sig selv. Kan vi kun g0re ved at tage opgaver pa os. Han mener at hvis selvrealisering bliver et 

mal i sig selv, vii det kun blive som bivirkning af selvoverskridelse. 

Jeg vii komme ind pa tre meget grundlceggende vcerdier, som if0lge Frankl er meget vigtigt for 

at realisere sig selv og som g0r livet vcerd at leve. Deter vigtigt at vi ikke kun holder os til en af 

de grundlceggende vcerdier, men at vi er abne til at tage de udfordringer og chancer op, som 

aile de tre vcerdier tilbyder. 

De tre vcerdiers 

Skabende vrerdier handler om, at "livet bliver meningsfuldtgennem det man udretter eller 

giver til verden i kraft at det man skaber."9• Det kan for eksempel vcere igennem familielivet, 

arbejdslivet eller eventuelt pa det kunstneriske omrade. Det handler ikke om hvor meget eller 

hvor lidt vi giver. Det afg0rende er, at vi giver det vi kan og igennem det vi skaber giver livet 

mening. 

6 
Larsen 2008-2012 s.256 

7 
Larsen 2008-2012 s. 261 

8 
Larsen 2012 s. 262 

9 
Larsen 2012 s. 262 
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Oplevelsesvcerdierne handler om, at vi igennem oplevelser, som vi modtager fra omverden 

giver livet mening. Det kan for eksempel vcere oplevelser sammen med venner og familie, en 

Sfimdagstur i skoven, et kcerligt smil fra naboen eller selv et lille kcertegn. 

lndstillingsvcerdierne handler om at vi som menneske kan finde vcerdi eller mening selv i de 

mest absurde vilkar. Det kan ogsa vcere begrcensninger af vores muligheder i form af en 

skilsmisse, sygdom, eller et ncerstaende menneskes d0d, som vi er n0dt til at indstille os pa. 

If0lge Frankl ogden eksistentielle psykologi, har vi friheden til selv at vcelge. "Nar du ikke 

lcengere kan cendre pa din situation, kan du <Endre dig selv i den forstand, at du kan <Endre 

indstillingen til din egen sk<Ebne." 10. I sadanne situationer kunne meningen eventuelt vcere at 

finde nye udfordringer eller nye opgaver eller eventuelt ligefrem overvinde dem. Frankl 

formulerer det saledes: "Den skcebne, sam et menneske lider, har altsa for det fJJrste den mening, 

at den skal formes- hvor deter muligt- og for det andet, at den skal bee res- hvor deter 

nJJdvendigt." 11. Som vi ved kendte Frankl selv til indstillingens betydning, fra sine ar ide 

forskellige koncentrationslejre. 

Aaron Antonovsky: OAS ( oplevelse af sammenhceng) 
Antonovsky (1923-1994) tilh0rer ogsa eksistentialismen. Han var bade professor i medicinsk 

sociologi i Israel og forfatter til bogen Helbredets Mysterium, hvori Antonovsky fokuserer pa 

hvorfor nogle mennesker overvinder kriser, stress, modstand og voldsomme begivenheder og 

selv under vanskelige vilkar stadig forblive raske. I sin bog fors0ger Antonovsky, at besvare 

sp0rgsmalet, hvad deter for nogle modstandsressourcer nogle mennesker har og som g0r, at 

nogle klare sig bedre end andre. Modstandskraften i mennesket bygger pa deres oplevelse af 

sammenhceng (OAS) og igennem oplevelse af sammenhceng oplever tilvcerelsenjlivet, sam 

begribelig, handterbar og meningsfuld. lf0lge Antonovsky er mennesket konstant udsat for 

forskellige stressorer og jo stcerkere ens OAS er, jo bedre er vi garderet til at tackle 

udfordringer, som vi mennesker kan sta overfor pa livets rejse, uden at kncekke og som 

resulterer i at vi bliver syge. Omvendt, hvis vi har en svag OAS vii sandsynligheden vcere 

10 
Larsen 2012 s. 262 

11 
Larsen 2012 s.262 
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st0rre for ikke at kunne klare de forskellige belastninger og udfordringer og til sidst kan det 

resultere i, at det kan ga ud over vores helbred. For at fa en bedre forstaelse, vil jeg gerne 

uddybe de tre komponenter i OAS12. 

Begribelighed handler om at man har tillid til, at h<Endelser i livet og i verden har en arsag. 

If0Ige Antonovsky har de mennesker som forstar verden pa denne made ofte haft en tryg 

opv<Ekst. Disse mennesker kan if0lge Antonovsky fin de forklaring pa bade forudsigelig og 

uforudsigelig h<Endelser og pa den made g0re verden til et begribeligt sted at vCEre. 

Handterbarhed handler om at man oplever at man har ressourcer til at klare de forskellige 

krav og udfordringer man bliver stillet over fori livet. Det kan v<Ere ressourcer man selv 

besidder og selv har kontrol over, men det kan ogsa v<Ere ressourcer der styres af en ven, 

kollega, gud, <Egtef<Elle ogsa videre, som man har et tillidsband til. If0lge Antonovsky l<Egges 

grunden til handterbarhed ogsa i de tidlige ar. Det vil sige at hvis man som barn udsCEttes for 

krav savel som forvetninger og belastninger af ens omgivelser, som er passende for en og som 

man erfarer at man er i stand til at I eve op til og tackle det G0r til at man er bedre i stand til at 

tackle de forskellige udfordringer, som man bombarderes med og ikke f0le sig som et 

tilf<Eldigt offer og hj<Elpel0s for de forskellige omst<Endigheder livet tilbyder en. Jo st<Erkere 

en oplevelse afhandterbarhed man besidder jo mindre vil man f0le at livet behandler en 

uretf<Erdigt. 

Meningsfuldhed handler om at kunne se mening i det man laver. Sagt med andre ord, at v<Ere 

engagere.t og involveret og f0le at det du foretager dig er vCErd at investere energi i. Ofte er 

meningsfuldhed knyttet til sociale relationer med andre. At det vi foretager os bliver 

anerkendt og socialt vCErdsat af andre mennesker. If0lge Antonovsky skal vi se de forskellige 

udfordringer og krav som livet stiller os overfor, som opgaver vi skal udfordre med gl<Ede 

frem for byrder. Her kan man se at Antonovsky er pr<Eget af Viktor E. Frankl der jo har den 

holdning, at selv i de mest vanskelig situationer kan vi fin de mening med galskaben. Men her 

gar Antonovsky et skridt videre og siger at vi skal finde mening med tilv<Erelsen, som ogsa 

l<Egges til grund i de tidligere ar. Ligesom de to andre komponenter. Hvis man i barndommen 

12 
Larsen 2012 s. 407 
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har oplevet at man kunne pavirke og fa indflydelse pa sine omgivelser og har faet 

medbestemmelse i det der sker omkring en, har det pavirkning senere hen i livet til at man 

kan finde meningsfuldhed i de forskellige udfordringer vi stilles over for. 

lffc~lge Antonovsky kan man ikke skille de tre komponenter ad i OAS. De er ul0seligt forbundet 

og foregar i en udviklingsproces. Hvis man forestiller sig i situationer, hvor et menneske 

eventuelt er h0jere placeret med en komponent eller to og Iavere med en an den komponent, 

vii Antonovsky pege pa meningsfuldhed, som den mest afg0rende: "Harman den, vii ens 

engagement og hele indstilling betyde, at man aktivt forsroger at begribe det, man er i fcerd med 

og fin de ressourcer til at klare det."13. Omvendt, hvis ikke man kan fin de mening i det man 

foretager sig, vii forstaelsen selvf0Igelig forsvinde og man mister kontrollen og overblikket til 

at handter det. Derfor er meningsfuldheden det mest afg0rende if0Ige Antonovsky. 

Ida Skytte Jakobsen: Nyere perspektiv pa resiliens 
Ida Skytte (1969-) er socialpsykolog og har besk~ftiget sig med en lang r~kke omrader 

indenfor socialt arbejde. Hen des arbejde sp~nder over emner som psykisk sygdom og 

selvmordsforebyggelse. Hun har i de sen ere ar haft fokus pa resiliensperspektivets s~rlige 

bidrag til socialt arbejde. Ida Skytte g0r op med tidligere forstaelser af resiliens, som noget der 

bor inde i individet som en egenskab. lf0lge Skytte er resiliens ikke en egenskab som 

mennesket besidder, men hun forklarer at deter en proces af ydre faktorer og stimuli. 

lgennem tid en har der in den for forskningsfeltet v~ret mange forskellige diskussioner af -og 

bud pa definition pa resiliens. lnden for den gamle psykoanalyse opererer man med det 

udgangspunkt kun at have fokus pa de indre stimuli (herunder Freud). At se resiliens som en 

proces frem for en iboende egenskab, er gradvist blevet mere og mere accepteret og i dag er 

der stor enighed om at resiliens bade handler om handlinger, tanker og adf~rd, som aile har 

mulighed for at udvikle igennem den rigtige udefrakommende hj~lp. I den moderne psykologi 

er fokus specielt pa de ydre stimulijfaktorer og deter her, at Ida Skytte kommer med sit bud 

pa hvad resiliens er og dens betydning. 

If0Ige Ida Skytte er begrebet resiliens en betegnelse pa en dynamisk proces, hvor et individ 

eller eventuelt et helt samfund, familie, gruppe, som har klaret sig godt pa trods af modgang 

og udfordringer i livet i form af svigt, stress, tragedier eller traumatiske begivenheder. 

13 
Larsen, 2012 s.408 
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Resiliens er paden made en proces, hvor der er mindre delprocesser og aktiviteter. Ser man i 

resiliensperspektiv er grundtanken bag resiliensbegrebet, at understr~Jtte og hj<Elpe den enkle 

igennem disse sma delprocesser efter forskellige belastninger de har matte V<Eret igennem, 

for derefter at kunne s<Ette ord og forstaelse pa de forskellige traumatiske h<Endelser. 

Reciliens ikke en medfr~Jdt egenskab, men tv<Ertimod et resultat af et dynamisk samarbejde 

imellem den enkle og vedkommendes omgivelser. Vi har en hvis kapacitet som mennesker til 

at "klare os" og "komme os", afh<Enger af selvfr~Jlgelig hvor sarbare vier, da vi jo aile har 

forskellige gr<Enser for vores tilpasningskapacitet. Ingen mennesker er uovervindelige, men 

igennem resiliensprocesser kan man til et hvis om fang prr~Jve at forebygge og minimere og i 

visse tilf<Elde overkomme de forskellige belastninger, som har resulteret i skadelige effekter14. 

For at far en bred ere forstaelse af hvilke resiliens faktorer der spiller ind og hvordan man 

opbygger resiliens, nar vi taler om samspillet mellem den enkle og dets omgivelser, har jeg 

valgt Michael Ungars model for at illustrere de syv ressourcer til opbyggelse af resiliens. 

Michael Ungar: Syv ressourcer til opbyggelse af resiliens 
Michael Ungar (1963-) er ogsa socialpsykolog. Han er canadisk resiliensforsker og 

familieterapeut og professor, Ph. d. fra Killian University. Hans viden omkring resiliens er 

bygget pa hans terapeutiske praksis og ogsa dels fra hans resiliensforskning, som udspringer 

fra forskellige studier, hvor han har inddraget tusindvis af mennesker fra forskellige kulturer, 

primcert br~Jrn fra hele verden. Ligesom Ida Skytte gr~Jr Michael Ungar ogsa op med det mere 

klassiske resiliensbegreb og resiliens som noget iboende. Hans tilgang og perspektiv pa 

resiliens er i hr~Jjere grad et procesbegreb, hvor han har fokus pa samspillet mellem den 

enkelte og omverden, altsa fokus pa sociale relationer og som kan have flere funktioner og det 

kan ogsa forega pa flere omrader. Frem for ideen om, at resiliens skulle v<Ere en medfr~Jdt 

egenskab. Fra hans mange studier og forskning peger Michael Ungar pa, at et komplekst 

samspil imellem indre, men specielt ogsa fra ydre forhold kan pa den made skabe og fremme 

resiliens hos de forskellige br~Jrn. 

Michael Ungar lcegger meget vcegt pa kapaciteter, sa som at kunne navigere og forhandle, som 

meget vigtige grundvilkar og som er v<Esentligt for resiliensprocesser. Deter vigtigt at barnet 

14 
Jakobsen 2014 s. 17-18 
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f0Ier sig som et kvalificeret subjekt og at det har en form for indflydelse og kontrol pa sin egen 

tilstedevcerelse. 

Michael Ungar peger pa syv forskellige ressourcer jprocesser til opbyggelse af resiliens: 

1. Relationer, 2. Kulturel baggrund, 3. Samh0righed, 4. Adgang til materielle ressourcer, 5. 

Social retfcerdighed, 6. Magt og kontrol og 7. Identitet. 

1. Relationer: at man har en form for netvcerk af sociale relationer til andre mennesker. Det 

kan for eksempel vcere til familien, venner institutioner ogsa videre. 

2. Kulturel baggrund: at man er sammen med de mennesker man f0ler sig kulturelt forbundet 

med. Dette kan forstas bade som etnisk baggrund, men ogsa socialklassebaggrund. 

3. Samh0righed: at man bliver h0rt og f0Ier man bliver taget alvorligt fra sine omgivelser. 

4. Adgang til materielle ressourcer: at man har adgang til de forskellige ressourcer, som kan 

hjcelpe en. Det kan bade vcere pa den 0konomisk plan, forskellige institutioner ogsa videre. 

5. Social uretfcerdighed: nar man be handles uretfcerdigt af systemet, som f0rer til afmagt hos 

personen. If0lge Peter Berliner, er denne lav i Dan mark, pa grund af vores sociale system, men 

udbredt i Iande med h0j korruption. 

6. Magt og kontrol: at man har en indflydelse pa sit eget liv og ikke f0ler sig som et objekt, men 

som et subjekt. 

7. ldentitet: at man f0Ier at man kan vcere sig selv pa en autentisk made, pa ens egne 

prcemisser. 15 

15 Thisted 2014 s. 11 
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Seven Resources 

Som vi kan se pa den indsatte modeJ16, er aile de syv ressourcer forbundet med hinanden og at 

forandringer pa et omrade, kan have betydning for andre omrader. Sa skrues der pa et af 

omraderne, kan det hjcelpe pa individets udvikling pa andre omrader. Forskellige menneskers 

liv vii have forskellige mangler indenfor ressourcerne pa forskellige omrader. Man skal derfor 

ikke scette ind pa aile omrader, det afhcenger af personens historie og mangler. 

16 Thisted 2014 s. 12 
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Analyse 

Tommy- Clean efter 30 ar 
Tommy (se Bilag 1) er en mand i fyrrende som har haft mange aflivets odds i mod sig. I det 

f0lgende vii jeg analysere Tommys livshistorie udfra de forskellige teoretikere som jeg har 

redegjort fori del 1 af opgaven. 

Tommy og Preben Brandt 

Tommys barndom har vceret meget prceget af farens void mod moren og utryghed. Faren har 

vee ret ind og ud af fcengslet for void og narkokriminalitet og det har sat sine spor, som 

desvcerre har faet alvorlige konsekvenser for Tommy sen ere hen. Tommy har levet et 

marginaliseret liv, da han tidligere har vceret misbruger af forskellige stoffer og har vee ret ind 

og ud af forskellige institutioner. lf0lge Pre ben Brandt kan man her tale om kollektiv 

identifikation, hvor Tommy bryder samfundets normer og regler ved at skille sig ud pa grund 

af hans misbrug, som g0r ham synligt anderledes. Pre ben Brandt taler om stigmatisering, som 

en proces over tid, og deter tydeligt med Tommys liv, at han gradvist er blevet mere og mere 

marginaliseret og stigmatiseret, efterhanden som ar blevet mere afhcengig af stoffer og 

dermed kriminalitet. Denne udst0delsesproces finder sted over mange ar, men g0r ogsa at det 

bliver svcerere for Tommy at vende tilbage til et ikke-stigmatiseret liv. Hans vej tilbage 

hcenger sammen med mange udefrakommende ressourcer- mere om det senere i Ungar 

afsnittet. 

lf0lge Pre ben Brandt er det at vcere marginaliseret, en tilstand som g0r at man ikke kan fin de 

ud af at bruge det offentlige systems muligheder. Hos Tommy er det tydeligt at han i visse 

perioder af sit liv ikke formar at gribe udefrakommende muligheder, men hen ad vejen 

lykkedes det ham efterhanden at fa greb om tilvcerelsen og dermed cendre pa sin marginale 

position og dermed ogsa at evne at bruge de tilbud der kan hjcelpe ham yderligere, som for 

eksempel brugen af NA, psykolog og forskellige institutioner ogsa videre. I NA hvor Tommy er 

medlem f0ler han sig ikke ekskluderet, der beh0ver han ikke at I eve et dobbeltliv, som Tommy 

pa et tidspunkt gjorde da han var 19-21 ar, hvor han bade spillede ishockey pa h0jt plan og 

samtidige ved siden afhandle med hash (se s. 1) INA f0ler Tommy han er pa lige fod med de 

andre. 
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Tommy og Viktor E. Frankl 

Pa et tidspunkt begynder det at eskalere for Tommy og han begynder igen at tage stoffer. Det 

der far korthuset til at vcelte for Tommy denne gang, er hele to d0dsfald i familien. Den ene 

begar selvmord pa grund af stoffer ogden an den bliver likvideret. Men paradoksalt nok sker 

der samtidige no get i Tommy, som far ham til at tage sig selv alvorlig. Han trceffer en 

beslutning og tager kontakt til hans bror Tom for at fa hans hjcelp. Tomer tidligere misbruger 

og som udover Tommy ogsa var et af de otte b0rn mormoren tog sig af, da Tommy var barn 

efter morens d0d og deter her Frankl kommer ind i billedet, da mening med livet skal 

opdages i form af opgaver som livet tildeler os og som vi rna patage os, og n0dvendigheder vi 

rna hamle op med. Ved igennem valg og handling skaber vi vores egen identitet og eksistens. 

Det at Tommy begynder at tage sagen i egen hand, er if0lge Frankl det han mener med, at 

"selvrealisering kun opnas som biprodukt af et andet fokus". Sagt med andre ord, alene det at 

Tommy trceffer et valg har den effekt, at han kan mcerke sig selv og dermed ikke bliver et 

tilfceldigt offer i samfundet og pa den made ser livets udfordringer som opgaver frem for 

barrikader. 

I 2013 bliver Tommy frivillig arbejder pa Terminall (se side 3) hvor han stort set arbejder 

hver dag og med tid en far han titlen som teamchef. Hans arbejde gar ud pa at inkludere nye i 

fcellesskabet. Her kan man se at han igennem hans arbejde far han lov til at skabe og pa den 

made giver han sin tilvcerelse mening, som h0rer til de skabende vcerdier og er den f0rste af 

Frankls tre grundvcerdier. Pa arbejdet far han ogsa oplevelser, som er Frankls and en 

grundlceggende vcerdi, nemlig oplevelsesvcerdierne. I 2008 m0der Tommy sin nuvcerende 

kcereste, som han har m0dt igennem NA. Han og kceresten er igen begyndt at rejse til Thailand 

og Tommy oplever at det giver ham livslysten tilbage. Her kan man se hvor vigtig Frankls 

and en vcerdi er, da den Jigger til grund for at give livet mening igennem oplevelser. 

Tommy har lcert me get pa sin rejse og en ting som han iscer har lcert, er at overgive sig tillivet, 

ikke er det samme som at give op, og alene det at Tommy tog en beslutning og ligefrem 

overvandt sin frygt, er Frankls sidste grundlceggende vcerdi nemlig indstillingsvcerdierne. 

If0lge Frankl er det vigtigt at fa aile disse vcerdier i spil. 

Tommy og Antonovsky 

Antonovsky peger pa de tre vigtige faktorer, som spiller ind pa OAS og som ligger til grund i 
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ens opvcekst. Da Tommy var ca. otte ar fors0gte faren at sla Tommy og hans mor ihjel tre 

gange og tredje gang lykkes det ogsa faren at sla moren ihjel, hvor Tommy ikke var til stede 

med en overdosis. Efter morens d0d tager Tommys mormor sig afTommy, som i forvejen har 

syv b0rn, som hun har taget sig af og som aile ligesom Tommy har en tragisk historie bag sig. 

Tommys barndom har ikke ligefrem vee ret prceget af tryghed, men pa grund af Tommys 

mormor har det alligevel givet Tommy en form for stabilitet. I februar 2011 og til i dag har 

Tommy vceret Clean. Grunden til han tog en beslutning om at vcere stoffri var pa grund afhans 

bror Tom og hans nuvcerende kcereste og her spiller Antonovskys begribelighed in d. Igennem 

Tom og hans kcereste fandt Tommy en arsag til de forskellige hcendelser i hans liv. 

Ser vi pa den an den vcerdi handterbarhed er Tommy knyttet til en sponsor, som han har faet 

kontakt igennem NA og som han taler med dagligt. Igennem hans kontakt til hans sponsor 

oplever Tommy at der er ressourcer til radighed, for eksempel nar Tommy f0ler trang til at 

dope sig, har han en ressource i hans sponsor, som han kan kontakte og paden made hjcelper 

det Tommy til, at klare de forskellige krav og udfordringer han m0der. 

Ser vi paden sidste vcerdi, meningsfuldhed, finder Tommy mening i for eksempel Terminal1 

(se side 3), hvor han arbejder og er team chef. Tommy star for forskellige aktiviteter sasom at 

handle, madlavning og sa videre. Tommy f0ler sig anerkendt og socialt vcerdsat af de andre pa 

holdet og han synes selv, at han er en god team chef. 

Tommy og Ida Skytte Jakobsen/Michael Ungar 

If0lge Ida Skytte og Michael Ungar er resiliens ikke iboende, men bestemmes afydre faktorer. 

Michael Ungar peger pa syv forskellige ressourcer fprocesser til opbyggelse af resiliens og her 

er relationer en af dem. Tommys relation er bade til hans mormor, hans bror Tom og hans 

kcereste samt vcerestedet NA. Ser vi pa hans kulturelle baggrund sa er Tommy medlem i NA, 

hvor han f0Ier at han er pa lige fod med de andre og ikke ekskluderet, som han ville f0le, hvis 

han var ude i samfundet. Pa et tidspunkt ryger Tommy selv i fcengsel da han forsager at en 

mand d0r. Tommy mener selv at han burde d0mmes for uagtsomt manddrab pa grund af at 

d0dsarsagen var forarsaget af en lungebetcendelse. Han far et ars fcengsel for void med d0den 

til f0lge. Han mener selv at han fik den straf, sa de kunne slippe for at give ham erstatning for 

den tid han sad i isolation. Tommy f0Ier sig uretfcerdigt behandlet og det antcender en vrede 

og frustration i ham, som far ham til at bega kriminalitet. Her kan vi tale om social 
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uretf~rdighed, som er en af de faktorer, som Ungar taler om. 

Det at Tommy har en sponsor, som han har faet igennem NA og f0ler at han bade bliver h0rt 

og taget alvorligt er ogsa to af de ressourcer Ungar peger pa til opbyggelse af resiliens nemlig 

samh0righed og ad gang til materielle ressourcer. Til sidst taler Ungar om magt og kontrol 

samt identitet som ogsa spiller en vigtig rolle til opbyggelse af resiliens. Igennem Terminal 1 

hvor Tommy har faet arbejde og sen ere hen da han far titlen som team chef, f0ler Tommy at 

han bade har noget at skulle have sagt, altsa indflydelse pa hans eget liv, samt at han kan v~re 

sig selv pa en autentisk made og pa sine egne pr~misser. 

Heidi - Tomrum uden prostitution 
Heidi ( se Bilag 2) er en kvinde pa 41 ar som er prostitueret og tidligere misbruger og som i 

dag er pa l~geordineret heroin. Hun er en af de mange kvinder som opholder sig pa Reden, 

som ligger i Odense. I det f0lgende vii jeg analysere Heidis livshistorie udfra de forskellige 

teoretikere som jeg har redegjort for i del 1 af opgaven. 

Heidi og Preben Brandt 

Heidi lever et marginaliseret liv pa gad en, hvor hun omgiver sig med andre udst0dte. If0lge 

Preben Brandt bruger Heidi det offentlige rum som et privat rum, hvilket i sig selv virker 

stigmatiserende og marginaliserende. Red en hvor Heidi opholder sig er en blanding mellem 

det offentlige og private rum, hvor Heidi kan tr~kke sig tilbage, sammen med andre 

prostituerede og fa hj~lp af ansat personal e .. Red en er et v~rested som har til formal, at holde 

kvinder som Heidi v~k fra prostitution og hj~lpe dem til et bedre liv, samt give dem nyt 

indhold og kompensere for den eksklusion som de oplever i samfundet. Det at Heidi oplever 

en eksklusion fra samfundet er If0lge Preben Brandt, her hvor vi kan tale om kollektiv 

identifikation, da Heidi jo skiller sig ud fra samfundets normer og regler pa hvad der er rigtigt 

og forkert. If0lge Pre ben Brandt kan man f0rst tale om stigmatisering, nar det har foregaet 

over en l~ngere tid, altsa en proces og samtidig godkendt af en autoritet eller institutionelt. I 

Heidis tilf~lde hvor hun er tilknyttet heroinklinikken, som hun bes0ger to gange dagligt og 

hendes ophold pa Red en, kan man godt tale om stigmatisering og som ofte resulterer i 

marginalisering. Tager vi for eksempel ordet hjeml0s, som vi forbinder med det ikke at have 

noget hjem, passer det ikke pa Heidi, da Heidi har et hjem, men f0ler sig hjeml0s sit eget hjem. 
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Pre ben Brandt mener ogsa at denne form for hjeml0shed, ogsa kaldet funktionelt hjeml0shed, 

er en vigtig marginaliseret gruppe, som vi ikke ved meget om, da de ikke optr<Eder i 

statistikken over hjeml0se. Heidi kan ikke holde ensomheden ud. Hun har brug for det sociale 

og overnatter derfor i Reden. Her er en vigtig pointe, at det ikke altid er et konkret problem 

som en bolig, der skall0ses, men langt flere facetter af det at v<Ere udst0dt, marginaliseret og 

stigmatiseret. Jeg viii det n<Este s0ge at indkredse hvad der ellers kunne v<Ere pa spil for 

Heidi. 

Heidi og Viktor E. Frankl 

If0lge Frankl skal meningen med tilvCErelsen opdages, som kommer i form af forskellige 

opgaver udefra. I Heidis tilf<Elde hvor hun som sa mange andre, der er pa l<Egeordineret 

heroin, oplever et tom rum, som bestar af kedsomhed og isolation, oplever hun at hun ikke 

l<Engere selv skal skaffe penge eller bega kriminalitet til de daglige fix. Pa Red en er man godt 

opm<Erksom pa det og de har derfor startet et aktivitetsprojekt, som bestar af forskellige 

sociale aktiviteter og en netvCErksgruppe, som skulle give kvinderne mulighed for at m0des 

med andre kvinder pa sam me plan og pa den made kompensere for det tomrum og den 

frustration de hver isCEr b<Erer rundt pa. 

Signe Kruse som er ergoterapeut og tilknyttet Red en kan sagtens forsta det tomrum de hver 

is<Er f0ler, hun siger: "Pludselig f¢ler de sig raske og slipper for abstinenser, men sa dukker der 

alligevel andre problemer op. Hjernen begynder at fungere igen, de keder sig og aner ikke hvad 

dagen skal gamed." 17. Sagt med andre ord, deres tilvCErelse f0les meningsl0s. Her taler Frankl 

om de tre grundl<Eggende v<Erdier for vores eksistens, som er med til at give livet mening og 

VCErdi. 

I Heidis tilf<Elde, hvor hun igennem Red ens aktivitetsprojekt, far lov til at udfolde sig pa de 

forskellige omrader sasom for eksempel at bage kage til de andre, er i sig selv en oplevelse. 

Igennem bagning skaber hun og paden made giver hun livet mening og indhold. Heidis 

indstilling til bagning er positiv da hun selv synes hun er god til at bage og deter med til at 

give v<Erdi i hen des hverdag. If0lge Frankl er det vigtigt at vi far aile de tre v<Erdier i spil og 

ikke kun at holde os til en af dem. I Heidis tilf<Elde far hun aile tre v<Erdier i spil igennem for 

eksempel bagning. Alligevel synes Heidis aktiviteter, som ikke handler om prostitution, ikke 

helt at v<Ere nok til at holde hen de fra prostitution, da det i artiklen antydes at hun stadig 

17 Hoegh 2014 s. 1 
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indimellem prostituerer sig, men deter tydeligt at deter denne form for aktivitet, der kan 

st0tte hen de i process en vcek fra prostitution. Her er Heidis indstillingsvcerdier vigtige at 

fokusere pa. Deter en smertefuld vej vcek fra noget der har fyldt massivt i hendes liv og som 

nu skal erstattes af andet. 

Heidi og Antonovsky 

Heidi er ogsa med i et andet projekt hvor hun ogsa er meget engageret. Deter et samarbejde 

imellem Reden og Odense kommune, som bliver kaldt Pro-Odense, som er et exit-projekt og 

som skal hjcelpe andre kvinder med prostitutionslignende adfcerd og hjcelpe dem med at fa 

livskvaliteten tilbage. If0lge Antonovsky beror mennesket modstandskraft pa OAS, hvor 

begribelighed, handterbarhed og meningsfuldhed h0rer ind under. Her kan man se, at 

projektet som Heidi er sa engageret i er med til at give hen des tilvcerelse mening og nar man 

kan se mening f0lger der ogsa lysten til at investere mere energi i det man fortager sig. Det at 

Heidi far lov til at hjcelpe andrei sam me situation giver hen de bade en arsag og forklaring pa 

de uforudsigelige hcendelser hun selv har matte kapere hen af vejen og giver hen de samtidig 

en f0lelse af anerkendelse og at vcere vcerdsat socialt. Alene det at Heidi er med i projektet 

giver hende oplevelsen af, at hun har ressourcer til radighed til at klare de forskellige 

udfordringer og krav og igennem det at hun hjcelper andre, far hun ogsa oplevelsen af at hun 

selv har kontrol over sine egne ressourcer som hun selv besidder, ved at hjcelpe andre. 

Heidi og Ida Skytte Jakobsen/ Michael Ungar 

Bade Ida Skytte og Michael Ungar g0r op med at resiliensbegrebet skulle vcere en medf0dt 

egenskab, men begge peger pa, at deter en dynamisk proces afydre faktorer og stimuli, og det 

ser man ogsa tydeligt i Heidis historie. Ser vi pa relationer, som er en af de syv ressourcer, sa 

er Heidis relation Red en og igennem Red en far hun opbygget forskellige sociale relationer 

som hun far igennem de forskellige aktiviteter, som Red en tilbyder. I Red en f0Ier Heidi sig 

ikke ekskluderet. Hun f0ler at nar hun opholder sig i Reden bliver hun taget alvorligt og er pa 

lige fad med de andre og f0Ier hun kan vcere sig selv pa en autentisk made og pa hendes egne 

prcemisser. Her taler Ungar om samh0righed, kulturel baggrund og identitet, som ogsa er tre 

vigtige faktorer som spiller ind pa opbygning af resiliens. Det at Heidi er tilknyttet bade Red en 

og heroinklinikken giver hen de adgang til materielle ressourcer, som ogsa er en af de faktorer 

Ungar taler om i de syv ressourcer. Han peger ogsa pa en vigtig faktor, som er magt og kontrol 
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og det far Heidi igennem for eksempel Pro-Odense, hvor hun kan hj<Elpe andre og paden 

made far hun selv en del indflydelse pa sit eget liv. 

I Heidis historie bliver social retf<Erdighed ikke n<Evnt, som ogsa er en af de faktorer som 

spiller ind pa opbygning af resiliens, men da vi jo har forskellige baggrundshistorier, vii der 

ogsa v<Ere forskellige omrader der skal skrues pa. Det beh0ver ikke n0dvendigvis at v<Ere dem 

aile som kommer i spil. 

Vurdering 
For Tommy har det haft en stor betydning at v<Ere medlem af NA. I NA kunne Tommy v<Ere sig 

selv pa en autentisk made og f0le at han var pa lige fod med de andre. Tommy har ogsa en 

sponsor, som han har faet igennem NA og som han daglig har kontakt med. Det at Tommy har 

en sponsor han kan kontakte, hvis han f0ler trang til at dope sig hj<Elper Tommy sa meget i 

hverdagen og hj<Elper ham til at klare de forskellige krav og udfordringer der matte komme. 

Tommy arbejder pa Terminal 1 som team chef, som ogsa har en stor betydning for Tommy. Pa 

Terminal 1 f0ler Tommy at han kan g0re en forskel ved at hj<Elpe andre og samtidig giver det 

ogsa Tommy livslyst og mening igennem hans arbejde. Tommy gar ogsa til psykolog pa et 

tidspunkt og det hj<Elper ham med en selverkendelse omkring hans liv. Tommys familie 

spiller ogsa en stor rolle for Tommys historie. Det at mormoderen tog sig af Tommy da han 

var barn og gav ham en tryggere opv<Ekst og hans bror Tom, som har st0ttet og hjulpet 

Tommy igennem hans forl0b i NA. Samt hans nuv<Erende k<Ereste, som ogsa havde en virkning 

til Tommys beslutning om at stoppe sit misbrug. 

Ser vi pa Heidis historie sa har det haft stor betydning for Heidi at V<Ere knyttet til Red en og 

heroinklinikken. Her far hun st0tte og anerkendelse og hj<Elp pa egne pr<Emisser. I Reden f0ler 

Heidi at der er ressourcer til radighed og samtidige f0ler Heidi sig ikke ekskluderet, men f0ler 

at hun er pa lige fod med de andre. I Reden kan Heidi udfolde sig kreativt og samtidig hj<Elper 

det ogsa Heidi til en vis del at kompensere for det tomrum Heidi oplever i hverdagen. 

Heroinklinikken hj<Elper Heidi paden made sa hun ikke beh0ver at bega kriminalitet, for at fa 

sit daglige fix. 

Det er altsa tydeligt at det der har betydning for marginaliserede menneskers livsf0relse bl.a. 
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er udefrakommende til tag i form af forskellige til bud, der hj<Elper med misbrug og aktiviteter, 

sa man kan komme pa sporet af et indholdsrigt liv. Ogsa familie, venner og k<Erester har 

betydning, men som sagt synes det vigtigt med en etableret struktur i form af de til bud jeg har 

beskrevet i analysen. Disse til bud er altsa vigtige for at bryde et marginaliseret liv og skabe 

hab og mening. Som Preben Brandt siger, skal vi ogsa som samfund v<Ere bedre til at 

inkludere dem der er anderledes, marginaliseret og stigmatiseret. 

En trist begivenhed fra efteraret 2014, var den gnzmlandske hjeml0se, der d0de pa gaden, da 

en ambulance ikke mente, den skulle komme og hvor flere borgere bare gik forbi ham. Dette 

blev en stor sag i Danmark, hvor vi diskuterede om vi som samfund er blevet for optaget af 

vores eget, til at tage os af dem, der vender op og ned pa det offentlige og det private rum og 

som udstiller at vi som sam fund ikke formar at rum me all e. 

Som sam fund rna vi begynde at tage ansvar og stoppe med at vende det blinde 0je til. Som 

Pre ben Brandt n<Evner, undervurderer vi solidariteten og f<Ellesskabet, som jeg er me get enig 

i. Som samfund gar vi sa meget op i at pege pa hvad der skal inkluderes og ekskluderes frem 

for egentlig at tage ansvar pa det sociale f<Ellesskab og omfavner byen som den i virkeligheden 

er. Deter ikke de sociale kategoriers eksistens der er noget i vejen med, men deter mad en vi 

bruger og fortolker dem pa. Sa l<Enge vi ikke ser realiteterne i 0jnene og render rundt i hver 

vores lille osteklokke kan der ikke handles og hvor der ikke handles sker der ingen 

forandring. 

Konklusion 
Jeg har i min opgave valgt at s<Ette fokus pa udst0dte menneskers livsbetingelser. 

Jeg har taget udgangspunkt ito cases, som jeg har analyse ret ud fra forskellige teoretiske 

perspektiver. 

Pa baggrund af de forskellige tearier er det tydeligt at se med Frankls tre v<Erdier og 

Antonovsky med hans OAS hvor vigtigt deter, at kunne fin de mening med tilv<Erelsen og hvor 

stor en betydning det har for os mennesker, at der er ressourcer til radighed for at kunne 

klare de ekstreme livsbetingelser livet nogle gange hyder os og hvilken effekter det kan have 

med sig. 

Med Skytte og Ungar viste jeg i min analyse betydningen af ressourcer og et netv<Erk omkring 
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den udsatte, hvor vi bade hos Tommy og Heidi ser betydningen afbehandlingstilbud, familie, 

venner og k~rester for at bryde det marginaliserede liv. 

I min vurdering fremh~vede jeg vigtigheden af samfundets ansvar for inkludering via Preben 

Brandt og viste her den uvurderlige betydning det har haft for mine to cases. Jo mere vi 

accepterer at nogen mennesker lever udenfor, jo sv~rere bliver det for dem der star udenfor, 

at komme tilbage igen. 
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Bilag 

Bilag 1 - http://www.husforbi.dk/media/hfokt-14opsl.pdf 

Clean efter 3 0 ar a[ Tine Sejbcek 

For fern ar siden tog Tommy sit livs beslutning, da han bestemte 

sig for at overgive sig til noget andet end stofferne. 

Abenhed, rerlighed og villigheden til overgivelse. Deter Tommys konklusion pa, hvad der 

skulle til for at komme ud af den selvdestruktion, der tog fart, da han som 12-arig pnwede 

hash for f0rste gang. Der er ild i pejsen og blafrende stearinlys i stuen, der rummer mange 

smukke billeder og Buddha-figurer fra rejser til 0sten. Inde i sovevcereiset ligger kceresten, 

der har faet konstateret Iungekrceft, og sover- pavirket afbivirkningerne afkemoterapien. Og 

Tommy scetter sig godt til rette i en af stu ens sorte Icedericenestoie og begynder fortcellingen 

om sit utrolige liv- og om, hvad der bragte ham til at vcere i live og clean i dag. 

Barndom med void 

Tommy bliver f0dt i 1968 i R0dovre ved K0benhavn som sine forceidres eneste barn. Faren 

ryger ind og ud af fcengsel for voids- og narkokriminalitet. Nogle af de f0rste minder, Tommy 

har, er fra bes0gsrummet i Horser0d Statsfcengsel. Og hjemmet er prceget af farens void mod 

moren. Tommy har dog ogsa gode barndomsminder. Han husker tydeligt sin seks-ars 

f0dselsdag, hvor han fik en racercykei og k0rte fra den ene en deaf boligblokken til den anden 

med sin far i hceiene. Eller turen i Br0ndbyskoven, hvor faren redder ham fra at fare vild i 

m0rket. - Jeg har pr0vet at holde de go de minder om min far nede i mange ar. Han skulle heist 

ikke ogsa vcere god, forklarer Tommy. Efter sin seks-ars f0dselsdag begynder Tommy at blive 

mere bevidst om, at der er void i hjemmet. - Hvis jeg gar imellem dem for at hjcelpe min mor, 

ender jeg bare in de pa vcerelset og h0rer resten derindefra. Og sa er det trods ait bedre at 

vcere ude, siger han. Tommys forceidre bliver sammen, for hver gang faren er vcek, savner 

moren ham alligevel.- Hun havde et hab om, at noget kunne blive anderiedes, forklarer 

Tommy. 
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Mor slaet ihjel af far 

Omkring Tommys otte-ars f0dselsdag pr0ver hans far tre gange at tage livet af hans mor. 

Tommy er til stede de to af gangene, det ikke lykkedes. Den ene gang fors0ger han at k0re 

hende ned pa en parkeringsplads. Den nceste ganger de ude at k0re bil, og faren tager 

pludselig fat i rattet og k0rer hele familien i aen. Heldigvis er der folk i ncerheden, der fisker 

dem op. - Det var ikke planlagte mordfors0g, men min far kunne ikke styre sit temperament, 

fortceller Tommy. En maned efter er moren en dag in de og lede efter faren pa Istedgade i 

K0benhavn. Faren og en kammerat har k0bt et parti heroin, og de vii gerne have effekten 

pr0vet af. Da moren kommer, holder de hen de fast med tvang og far ramt ved siden af med 

heroinspr0jten. Og i stedet for at ringe efter hjcelp, undlader de at g0re noget og scetter hende 

pa en bcenk og gar. Moren d0r, og faren far 12 ars fcengsel. Dahan har siddet inde i otte ar, 

kontakter han 16-arige Tommy, som afviser opkaldet. En dag, da Tommy er pa vej fra 

fodboldbanen i garden og op til sin mormor, ser han sin far sta i en sm0ge nede i garden. Han 

siger 'Dav.' Tommy stivner, siger 'dav' og gar videre. Deter sidste gang, han ser sin far. 

Otte b~trn hos mormor 

Da moren er d0d, flytter Tommy som ottearig hen til sin mormor. Her bor allerede to af 

morens s0sters b0rn. Deres mor er stcerkt alkoholiseret, og deres far er alfons. De ender med 

at vcere otte b0rn i mormorens firevcerelses lejlighed. B0rn, som Tommy oplever som sine 

s0skende. Fire ar efter Tommys mor d0r, bliver hendes and en s0ster slaet ihjel ved et 

uhyggeligt, sadistisk og seksuelt motiveret drab. Og sa kommer hendes b0rn ogsa hjem til 

mormoren. Efter morens d0d gar det efter omstcendighederne Tommy godt. Han er igennem 

et terapiforl0b, hvor han far bearbejdet en del af sorgen. Han dyrker ishockey for fuld 

udblcesning, og i skolen er der ingen problemer.- Jeg havde mange g0remal og dyrkede rigtig, 

rigtig me get sport, og i dag kan jeg se, at jeg flygtede fra mange af mine f0Ielser. Men udadtil sa 

det godt ud, siger Tommy. Dahan er 11-12 ar, finder han en klump hash, og Tommy begynder 

at ryge hash.- Der var sket mange gode ting, fra jeg var 8 til12 ar, sa det var noget Iort, at jeg 

begyndte at ryge hash. Og fra den tid kan jeg ikke huske, at jeg har passet skole, ishockey eller 

job, uden at jeg har r0get hash, forklarer Tommy. Efter skolen kom han som den eneste af 

b0rnene i Icere. Som smed. Hashen fulgte med. Hver dag, flere gange om dagen.- Ved at ryge 

hash kunne jeg lade vcere med at f0le mig forkert- og jeg kunne f0le, at jeg VAR noget. Jeg blev 
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ogsa set op til, fordi jeg var god til at spille ishockey og var populcer hos pigerne. Amfetamin 

og coke kommer ind i billedet i 16-arsalderen. Fra han er 19, til han bliver 21 ar, eskalerer det, 

og Tommy handler med hash og lever et dobbeltliv, hvor han trcener ishockey pa h0jt niveau, 

og som 17 -arig far kontrakt som halvprofessionel. - Min kontrakt var god i forhold til de 

udenlandske stjerner, siger Tommy. Allerede som 16-arig flytter han sammen med sin 

kcereste i en lejlighed i Val by, og de far en datter, da Tommy er 21 ar. 

- Det var ikke planlagte mordfors¢g, men min far kunne ikke styre sit temperament - Tommy, 

tidligere misbruger 

Faldet 

Da Tommy er 20 ar, sker der noget andet afg0rende: Han er pa arbejde som smed, og sam men 

med en kollega falder han ned fra 4. sal. Kollegaen d0r. Tommy er i god form og lander 

'heldigt' pa venstre side. Efter faldet, hvor Tommy blandt andet brcekker ryggen og far 

punkteret den ene lunge, begynder han pa heroin, speed og amfetamin for at holde de fysiske 

og psykiske smerter ud. Samtidig far han ret fri adgang til morfin. Efter faldet sidder han i 

k0restol i otte maneder. Han er lam i den ene side og bliver genoptrcenet. Et lille ars tid efter 

faldet kommer Tommy til at forarsage, at en mand d0r. Episoden foregar omkring en bcenk i 

R0dovre. De bliver uvenner, og man den nikker Tommy en skalle. Tommy slar man den med 

flad hand en enkelt gang. Man den falder ned og begynder at tisse, brcekke sig og vende det 

hvide ud af 0jnene. En afhans venner ringer 112. Tommy bliver der og taler med politiet. 

Sen ere pa dagen ryger person en i respirator, og tre dage senere bliver Tommy anholdt og 

isolationsfcengslet adskillige maneder. 

Frengsel 

Manden d0r efter tre uger i respirator. Tommy mener, han burde blive d0mt for uagtsomt 

manddrab, for manden d0de forarsaget af en lungebetcendelse, som skyldtes et 

respiratorophold, som skete, fordi lussingen ramte en svag arterie med blod i, som personen 

havde i forvejen, fordi han havde sniffet lightergas. Tommy fik et ars fcengsel for 'void med 
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d0den til f0lge.' Han mener, det var for at undga at give ham erstatning for den tid, han sad 

isoleret. Hvilket man skulle, hvis dommen havde heddet 'uagtsomt manddrab.' Det ant<Ender 

en vrede i Tommy, der s<Etter sig og planl<Egger den n<Este forbrydelse.- Nu vii jeg ikke 

l<Engere tjene aile de sma- penge pa hash. Hvorfor n0jes med 100.000, nar man kan lave en 

million pa heroin? Tommy var god til at planl<Egge kriminalitet og skabe frygt hos andre. 

Flere d0dsfald 

Tommy handler med morfin og heroin. Hans fysik er samtidig me get pavirket af bade ulykken 

og hans harde liv som misbruger. Da han er fyldt 30 ar, siger han til k<Eresten, der er mor til 

hans datter, at hun er n0dt til at ga fra ham. - Det var sv<Ert for hen de at ga efter 17 ar, men det 

g0r for ondt pa mig at se, hvordan hun har det. Han far et r<Ekkehus i R0dovre og en trehjulet 

knallert. Op gennem 30'erne begynder Tommy seri0st at genoptr<Ene sin krop efter ulykken, 

og han er mindre kriminel. De sidste fem-syv ar som misbruger tager han 'kun' medicin, hash, 

amfetamin og alkohol. Samtidig sker der i arene omkring, at han flytter i r<Ekkehus, 

skels<Ettende ting: en af hans 's0stre' fra barndommen l<Egger sig pa togskinnerne og begar 

selvmord pa grund af stoffer. Og hen des lillebror, som Tommy opfatter som sin bror, bliver 

likvideret af en overdosis. - Det pavirkede mig sa dan, at jeg druknede mig fuldst<Endig i 

morfin, heroin og snaps. Samtidig fik det mig til at starte en proces, hvor jeg begyndte at tage 

mig mere af mig selv, forklarer han. I en alder af 33 ar tager Tommy til Montebello i Spanien 

f0rste gang for at blive genoptr<Enet. Han begynder at ga til psykolog, og der starter no get 

selverkendelse omkring hans liv. Som 35-arig kommer han pa Gigtsanatorium, og senere 

l<Erer han at ga rigtigt igen. Dahan er sidst i 30'erne, vokser f0lelsen af, at NU skal han bare 

have det bedre. I mellemtiden er Tommys f<Etter og 'bror', Tom blevet clean efter mange ar 

som misbruger. Det virker til at v<Ere helt fantastisk, og Tommy begynder at interessere sig 

for: Hvad er det, han g0r? 

Grad 

Tommy oplever omkring 40-arsalderen, at nogen pr0ver at rulle ham i hans eget hjem, mens 

han er sk<Ev. Haner ved at v<Ere grundigt tr<Et af sit selvdestruktive liv.- Jeg sad en hel uge i 

mit r<Ekkehus og var rigtig ked af det og bange. Sa ringede jeg til bror Tom og sagde: 'Jeg har 

h0rt dig sige, at man ikke beh0ver at give op, men at man kan overgive sig. Hvad er det for 

27 



noget?' Tom begyndte at gr<Ede, og sa sagde han: 'Hvor har jeg gl<Edet mig til dette 0jeblik!' 

Tom ringede til sin arbejdsplads, behandlingsstedet Kongens 0, og Tommy kom derop i nogle 

uger. - De lod mig V<Ere, og jeg skulle ikke lyve for at fa mit stof. Jeg blev holdt af, og de gjorde 

no get for mig af k<Erlighed. Jeg kom til h<Egterne og oplevede, at' det her er der en vej ud a f. ' 

Han er derefter hjemme et halvt ar, hvor han har en ny k<Ereste. Fredag den 17. Oktober 2008 

siger han til hende: 'Hvad sa, vii du med i terapi og i NA (Anonyme Narkomaner, red.), eller 

skal vi ga fra hinanden?' Hun vii ikke med, sa han pakker sine ting og smutter. Tommy tager 

pa v<Ertshus, drikker sig fuld og mister sit k0rekort. S0ndag morgen vagner han og har lyst til 

at v<Ere sk<Ev af morfin og heroin. 

Beslutningen 

- Lige der tager jeg beslutningen. Jeg tager telefonen, ringer til Tom og siger 'Nu overgiver jeg 

mig. Jeg har 157 kroner i baglommen. Og jeg tager en taxa ind til Blagardsgade til n<Este m0de 

iNA (Anonyme Narkomaner, red.). Vii du v<Ere rar at v<Ere der?'- Det var lige der, jeg 

besluttede at udskifte stofferne med noget andet. At overgive mig til, at jeg ikke ved alt selv, og 

at jeg rna l<Ere af andre. Tommy begynder pa egen hand at trappe ned, og hans f0rste dag som 

cleaner den 17. november 2008. Han finder sig en sponsor inden for NA og tager 12-

trinsprogrammet ( et standard program indenfor de anonyme f<Ellesskaber for tidligere 

misbrugere; se boks, red.). I december 2008 m0der han sin nuv<Erende k<Ereste i NA, og kort 

efter flytter han ind hos hende. 

- De lod mig wEre, og jeg sku lie ikke lyve for at fa mit stof ]eg blev holdt af, og de gjorde noget for 

mig afkcerlighed. ]eg kom til hcegterne og oplevede, at 'det her er der en vej ud af'- Tommy, 

tidligere misbruger 

Hepatitis C og tilbagefald 

Efter et halvt ar far han konstateret hepatitis c. Da han har V<Eret i behandling for det i otte 

maneder - med interferon, som er et l<Egemiddel med mange belastende bivirkninger- far 

han et heftigt tilbagefald, hvor han selvmedicinerer sig i ni dage. - Der sker det, at jeg er 
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presset i bund bade fysisk og psykisk pa grund af den harde medicin. Og jeg gar i nogle gamle 

overlevelsesstrategier med at dope mig. Men pa det tidspunkt er jeg allerede med i NA, sa det 

gar stcerkt for mig at rejse mig igen. Kceresten star og skal til Thailand, og hun siger: 'Du er 

clean, nar jeg kommer tilbage.' - Det var sindssygt hardt, men da hun kom hjem, kunne jeg 

mcerke, jeg havde valgt rigtigt. Tommy har vceret clean igen siden 18. februar 2011. Samtidig 

fik han konstateret, at behandlingen for hepatitis C havde virket: Han var rask! Og siden den 

dag i februar 2011 har han ikke vee ret pavirket- ingen stoffer, alkohol eller hash.- Jeg tog 

beslutningen om at blive stoffri pa grund af min bror. Og jeg holdt fast pa grund af min 

kcereste. Og der kom endnu mere overgivelse efter tilbagefaldet, fortceller han. 

Tommy har erkendt, at der er ting, han ikke kan selv. For eksempellader han det nu vcere helt 

op tillcegen, om han skal have mere eller mindre medicin for sine smerter. - Der er ting, jeg 

ikke kan beslutte selv. For jeg kan jo ikke fa medicin og stof nok, siger han. Det betyder ogsa, 

at Tommy- der stadig dagligt har brug for smertestillende efter faldulykken og i dag har seks 

diskusprolapser- er n0dt til at holde sit forb rug af smertestillende pa et niveau, hvor han 

altid har nogle smerter. 

- Med livslyst f¢lger ogsa, at jeg ikke har lyst til at tage staffer, og det giver igen livslyst. Ved at 

tage en dag ad gang en, hvor jeg Iader vcere med at vcere pavirket - Tommy, tidligere misbruger 

Vrerested 

Tommy kontakter stadig sin sponsor iNA to-tre gange om ugen. Nogle gange hver dag. Og han 

gar gerne til NA-m0der tre gange om ugen.- Nar jeg far trang til at dope mig, ringer jeg til min 

sponsor. Eller siger det h0jt til et m0de, forklarer han. Han og kceresten er ogsa for ar tilbage 

begyndt at rejse til Thailand. Og han oplever, at det at vcere aktiv og g0re dr0mme til 

virkelighed bringer ham livslyst. - Med livslyst f0lger ogsa, at jeg ikke har lyst til at tage 

stoffer, og det giver igen livslyst. Ved at tage en dag ad gangen, hvor jeg Iader vcere med at 

vcere pavirket. Hvis man har livslyst, kan man for eksempel rejse eller hjcelpe andre - og at 

g0re de ting bringer igen livslyst. Deter selvforstcerkende, uanset om man gar i den gode eller 

darlige retning, forklarer Tommy. Tommy har modtaget invalidepension siden sidst i 20'erne 
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pa grund af faldet. Han begyndte i starten af 2013 at arbejde frivilligt pa Teminal1, som er 

R0de Kors' vee rested for clean narkomaner i K0benhavn. Han har i begyndelsen vceret der 

ncesten hver dag og har det sidste halve ar haft en fast vagt om ugen som team chef. Lige nu 

har han dog orlov pa grund af kcerestens alvorlige sygdom. - Deter klart, at med hen des 

sygdom gar alt det gamle i gang, og jeg bliver bange for at miste. Uden de redskaber, jeg har 

faet i NA og i terapi, ville jeg vcere fuldstcendig lost nu, siger han. Tommys job pa Terminal 1 er 

at inkludere nye i fcellesskabet. At tage dem med over og handle og vcere med til at lave maden 

eller bygge en real.- Jeg s0rger for, at aftenerne er hyggelige fra start til slut. Og pnw at h0re 

her, siger Tommy med meget fast stemme, 'Deter jeg skidegod til.' Han gar ud i gardhaven, 

der h0rer tillejligheden ved Utterslev Mose, og tcender eftermiddagens tredje cigaret. 

- Mest af after man som tidligere misbruger n¢dt til at tilgive sig selv og komme af med nej

hatten og den kronisk darlige samvittighed. Og g¢re rent bord over for dem, man har skadet 

gennem sit misbrug. -Tommy, tidligere misbruger 

Rentbord 

Tommys mormor, der husede de otte b0rn i hans barndom, er i dag 89 ar. Hun har overlevet 

aile sine fire b0rn, halvdelen af sine b0rneb0rn og et oldebarn. - Hvad det har betydet for min 

mormor, at jeg er clean i dag? Hun har ikke ord for det. Og hun begyndte at grcede, da hun 

h0rte om det. Det, at jeg har haft min mormor hele vejen igennem, har betydet alt. Ellers var 

aile vi b0rn jo havnet i myndighedernes hcender, siger han. Det, Tommy har lcert af sin utrolige 

livsrejse, er blandt andet, at man ikke beh0ver at give op, men at man kan overgive sig. - Troen 

bcerer mig igennem, uden at jeg beh0ver at definere, hvad jeg tror pa, eller hvad min h0jere 

magt er, siger han. - Man er n0dt til at starte med at vise abenhed, cerlighed og villighed til at 

lytte til andre, som gerne vii en det godt. Det vcere sig lceger, socialradgivere og ncere 

relationer. Som misbruger har man oparbejdet et kraftigt selvbedrag, der g0r, at man har 

enormt svcert ved at tage rad ind udefra, forklarer Tommy og tilf0jer: - Og det her med at lade 

vcere med at bed0ve f0lelser fra traumatiske oplevelser, det KAN du ikke vcere alene om. Og 

det SKAL du heller ikke. Deter en tung rygscek at bcere alene. Tommy har selv brugt og bruger 
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psykoterapi og 12-trinsprogrammet til at tage en sten ud af rygscekken ad gangen. Paden 

made, en dag ad gangen, bliver hans vej gennem livet nemmere og nemmere. - Mest af alter 

man som tidligere misbruger m~dt til at tilgive sig selv og komme af med nej-hatten ogden 

kronisk darlige samvittighed. Og grne rent bord over for dem, man har skadet gennem sit 

misbrug. Beslutningen om at lade vcere med at vcere pavirket betyder ogsa, at man far bedre 

relationer, fordi man ikke hele tid en er i et virvar af kaotiske f0lelser, fortceller han. 

er et verdensomsprendende fcellesskab af mrend og kvinder, hvis erklcerede hovedformAI er at 

holde sig cedru og stoffri og hjcelpe andre til at opnA det samme. AA er ikke tilknyttet nogen 

bestemt trosretning og har ikke nogen politisk tilknytning. 

Som deltager i AA eller NA far man en sponsor, der st0tter en i at vedblive med at holde sig 

cedru og stoffri. En vcesentlig del af AA og NA er 12-trinsprogrammet, hvor man blandt andet 

overgiver sig til en h0jere magt end stofferne og g0r rent bord i forhold til mennesker, man 

har saret 

eller skadet sam misbruger. 

Tommys liv i tal 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1968 f0dt i R0dovre 
1976 faren slar moren ihjel- Tommy flytter ind hos mormor 
1979-80 starter pa hash 
1984 flytter sammen med k~reste, kommer pa seniorholdet i ishockey. Starter pa amfetamin og 
coke- kommer i lcere som smed 
1985 kontrakt som ishockeyspiller 
1987 uddannet smed 
1988 fald fra 4. sal 
1989 slar mand ihjel- datter f0dt sam me ar 
1995 far under en politiafh0ring at vide, at hans far er d0d 
1999 far rcekkehus i R0dovre 
2001 genoptrcening i Montebello f0rste gang 
2002 gar til psykolog 
2008 clean den 17. November m0der kcereste iNA 
2010 hepatitis C 
2011 tilbagefald og clean igen 

2013 teamchef pa Terminal! 

31 



Bilag 2- http://www.husforhi.dk/media/hfsep2014ops.pdf 

Tomrum UDEN prostitution afBirgitte Ellemann Hoegh 

Pa Red en i Odense er man opm~rksom pa, at de af deres hrugere, der er kommet pa 

l~geordineret heroin, oplever et massivt tomrum, nar de ikke l~ngere skal jagte penge til 

stoffer gennem prostitution eller kriminelle handlinger. Derfor har Reden startet et 

aktivitetsprojekt, der skal give kvinderne nyt indhold i livet og kompensere for den 

eksklusion, de oplever i samfundet. Her hager man hn~d og laver andre kreative projekter 

sam men. - Efter jeg var hegyndt at fa l~geordineret heroin, oplevede jeg, at jeg hegyndte at 

isolere mig pa mit v~relse, fordi jeg ikke havde no get at lave. Jeg kedede mig og f0lte ikke, at 

jeg fik udfyldt min dag pa sam me made som f0r. Til sidst endte jeg pa gad en igen og hegyndte 

at tage kokain, for~ller 41-arige Heidi, der sover pa Reden i Odense hver nat pa trods af, at 

hun siden januar 2013 har haft sin egen lejlighed i et kvarter uden for Odense. Heidi er ikke 

den eneste, der har staet i den situation, efter hun hegyndte at tage l~geordineret heroin, som 

netop har til formal at hj~lpe hende og de andre kvinder v~k fra deres daglige jagt efter 

penge til deres mishrug. Heidi har i perioder skullet skaffe op mod 3.000 kroner om dagen til 

sit mishrug og har mere eller mindre, siden hun var 18 ar, staet nede i sidegaderne til Red en i 

Odense og arhejdet som prostitueret- ellers var kriminalitet det eneste alternativ. 

Hjeml0s i eget hjem 

Hun kom ad mange omveje til at ho pa Red ens faste hosted, Dueslaget, i en l~ngere periode. 

Men i efteraret 2013lukkede hostedet, og samtlige piger skulle hj~lpes andre steder hen. Det 

hlev for Heidis vedkommende i egen lejlighed, men hun kan ikke fin de ud af at v~re i 

lejligheden, og faktisk har hun kun sovet der fire gange. Sa hun er det, man kalder 'hjeml0s i 

eget hjem.' For at kompensere for det tomrum, der opstod i de tidligere prostitueredes liv, 

startede Red en i marts 2013 en netv~rksgruppe, hvor kvinderne pa l~geordineret heroin 

kunne komme og m0des med andre kvinder i samme situation. Ergoterapeut Signe Kruse skal 

hj~lpe kvinderne.- Deter pa mange mader fedt for pigerne at slippe for at skulle skaffe penge 

til deres misbrug. Pludselig f0ler de sig raske og slipper for abstinenser, men sa dukker der 

alligevel andre prohlemer op. Hjernen begynder at fungere igen, de keder sig og aner ikke, 
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hvad dagen skal gamed. Nogle begynder at bega kriminalitet, og andre prostituerer sig for 

adspredelsens skyld og for at fa et kick pa en an den made. 

-Deter pa mange mader fedt for pig erne at slippe for at skulle skaffe penge til deres misbrug. 

Pludselig f¢/er de sig raske og slipper for abstinense"' men sa dukker der alligevel andre 

problemer op. Hjernen begynder at fungere igen de keder sig og aner ikke, hvad dagen skal ga 

med. - Signe Kruse, ergoterapeut 

Det far man ikke pa lcegeordineret heroin, og deter stadig kicket, de s0ger. De har oplevet sa 

mange grimme ting i de res liv og har svcert ved at rum me f0lelsen af at have det godt, og sa er 

der mange, der begynder at straffe sig selv med darlige f0lelser, siger Signe Kruse. - Selvom jeg 

er nede pa heroinklinikken to gange om dagen for at fixe lcegeordineret heroin, sa savner jeg 

det ulovlige - det at ga ned og k0be et stof og tage det, uden der er opsyn. Det giver mig det der 

sus, sa jeg far spcendingen i l0bet af dagen, fortceller Heidi, der ellers tidligere kcempede en 

arelang kamp for at komme vcek fra den prostitution, som hun tidligere har beskrevet som 

uvcerdig, frygtfuld og fysisk og psykisk 0delceggende for sig selv. 

Nytindhold 

Aktivitetsprojektet k0rer hver torsdag over middag i to en halv time, hvor kvinderne har 

mulighed for at m0des med ligestillede og sammen foretage sig noget nyt og andet, som kan 

hjcelpe dem med at fa indhold i deres liv i fremtiden. Der er tale om den form for indhold, som 

for andre virker selvf0Igeligt. De laver mad sammen, dyrker motion, maier, laver perler og 

andre fritidsinteresser. Selvom kvinderne har aftalt, at det skal vcere et frirum fra det forraede 

gadeliv, som mange af dem stadig lever, er der ogsa mulighed for, at en af pigerne kan komme 

og fortcelle, at hun lige nu kcemper med nogle scerlige problemstillinger. Det bliver sa taget op, 

og der bliver lyttet til hende, hvis de har aftalt det pa for hand. - Heroinklinikken g0r et kcempe 

stykke arbejde og er enormt kompetent, men problemet er jo den svcere hverdag, sa vi s0gte 

om og fik PUF-midler (Socialministeriets pulje til frivilligt socialt arbejde, red.) til at starte 

vores 'aktivitetsprojekt', som vi kalder det. Vores helt overordnede fokus kaldes for 

hverdagsrehabilitering, som vi pr0ver at trcene dem i. Og herunder er det ogsa vigtigt for 
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pigerne at lcere at indga i en gruppesammenhceng, hvor de giver plads til hinandens 

forskelligheder, fortceller Signe Kruse. 

- Selvom jeg er nede pa heroinklinikken to gange om dagen for at fixe lcegeordineret heroin, sa 

savner jeg det ulovlige - det at ga ned og k¢be et stof og tage det, uden der er opsyn. -Heidi, 

prostitueret 

Metadon og kokain 

Heidi er ude af den lcegeordinerede heroin igen, men kommer stadig i aktivitetsprojektet, som 

ogsa giver plads til kvinder, der benytter sig af andre rusmidler eller substitutionsmedicin. 

- Hver gang, jeg skulle indtage den lcegeordinerede heroin, blev jeg syg. Jeg fik hjertebanken 

og f0lte, jeg skulle besvime, sa jeg havde ikke lyst til at udscette mig for faren for et hjertestop. 

Sa jeg kom pa metadon igen. Det fungerer bedre for mig, og sa har jeg et sidemisbrug pa 

kokain- igen. Men torsdagsprojektet er fantastisk for mig. Jeg hygger mig sA meget og tcenker 

ikke engang pa at skulle i gaden og lave penge et par timer efter. Jeg far lov til at bage det, jeg 

har lyst til, tegne, male - AL T det, jeg vii, siger hun. Heidi er ogsa glad for, at hvis hun har et 

problem, kan hun sige: 'Pr0v at h0re, jeg har behov for at sidde og snakke.' - Sa g0r vi det. Det 

tom rum, jeg far udfyldt ude pa gad en, bliver udfyldt pa en kreativ made her. Pa torsdag har jeg 

lovet at bage nogle chokoladen0ddebunde med mascarponecreme til hele huset. Det giver mig 

en tilfredsstillelse, at jeg ved, jeg er god til det, og at de andre kan lide det, fortceller Heidi. 

- De kan for eksempel ringe til mig og sige, at de har tanker om at tage et fix eller ga ned i gad en, 

og sa kommer jeg ud til dem. jeg har i reg/en et m¢de per kvinde ugentligt, og da kan vi ogsa 

bare lave noget praktisk som opvask, t¢jvask eller t¢mme skrald, for det hjcelper dem til at fa 

struktur i deres hverdag. - Signe Kruse, ergoterapeut 

Opgangsfcellesskab 
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Udover aktivitetsprojektet har Red en i samarbejde med Odense Kommune et andet projekt 

k0rende, som de kalder Pro-Odense - et exit projekt, hvor de ogsa hj<Elper kvinder med 

prostitutionslignende adfa?rd og eftervirkning med sigte pa, at kvinderne oplever en st0rre 

livskvalitet og maske far mulighed for at va?lge prostitutionen fra. - I den sammenha?ng er jeg 

pa hjemmebes0g hos kvinderne enkeltvis. De kan for eksempel ringe til mig og sige, at de har 

tanker om at tage et fix eller ga ned i gad en, og sa kommer jeg ud til dem. Jeg har i reglen et 

m0de per kvinde ugentligt, og da kan vi ogsa bare lave no get praktisk som opvask, t0jvask 

eller t0mme skrald, for det hj<Elper dem til at fa struktur i de res hverdag, fort<Eller Signe 

Kruse. Virkelig mange af Redens piger har sva?rt ved at finde ud af at v<Ere i den lejlighed, som 

kommunen har hjulpet dem i. Og ud fra Red ens synspunkt vii det give meget fin mening, hvis 

de kan fa tildelt en opgang ved siden af Red en, hvor kvinderne kan bo i egne lejligheder og 

stadig v<Ere i t<Et kontakt med Reden. Deter et af Redens Ieder, Mette Guuls, helt store 0nsker, 

og det g<Elder ogsa for Heidi. - Det ville v<Ere fantastisk, og jeg ville benytte mig af tilbuddet 

lige med det samme, for det hja?lper mig meget at v<Ere ta?t pa Reden og ikke v<Ere alene. Jeg 

ved virkelig ikke, hvad jeg g0r, hvis jeg bliver alene. Sa nu sover jeg igen hver nat pa Red en, 

slutter Heidi, der er pa vej ned pa stofbehandlingscentret for at hente sin metadon for siden at 

ga ned ad Pjentedamsgade til Enggade og sa?lge sig til hvem, der den dag far behov for at 

benytte sig af Heidis ydelser. 
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